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Openstelling 
Door uw college is op 8 november 2016 besloten tot de openstelling van de POP-3 maatregel 
4.3.01 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen: 
"investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van 
landbouwbedrijven. Het opensteilingsbesluit kende een subsidieplafond van € 4.550.000 waarvan 
€ 2.275.000 Europees budget en € 2.275.000 provinciale middelen. 
Het aangevraagde subsidiebedrag is in totaal € 4.543.999,80 en past binnen het openstellings
budget. 
Het betreft de projecten Kavelruilbureau Zeeland (subsidieverzoek € 3.149.909,95) en Parallelle 
Landbouwroute Absdale - Hulst ( subsidieverzoek € 1.394.090,80 ). 

Project Kavelruilbureau Zeeland 
Het Kavelruilbureau wil vrijwillige kavelruil effectief en slagvaardig inzetten om de bedrijfsvoering 
van agrarische ondernemers te verbeteren. Daarnaast streeft het Kavelruilbureau ernaar om 
binnen kavelruilen andere maatschappelijke doelen mogelijk te maken. Vrijwillige kavelruil binnen 
de provincie Zeeland vindt plaats via het project Kavelruilbureau Z eeland. Het ruilen van kavels 
binnen de provinciegrenzen / in een bepaald Zeeuws (focus)gebied wordt effectief en slagvaardig 
ingezet als instrument om de bedrijfsvoering van agrariërs te verbeteren. Daarnaast kunnen ook 
andere publieke doelen (fietspaden, wegen, opheffen over- en weer gebruik, wateropgaven, enz.) 
worden gerealiseerd. 
Het doel van vrijwillige kavelruil is verbetering van de agrarische landbouwstructuur. Hiermee 
wordt een bijdrage geleverd aan een toekomstbestendige landbouw in Zeeland. Daarnaast kan 
grond worden vrijgemaakt om diverse publieke doelen te kunnen realiseren voor (semi)overheden 
en particulieren. Door landbouwstructuurverbetering ontstaat een efficiëntere bedrijfsvoering; een 
verlaging van de kostprijs van het product. Vergroting van (huis-)kavels, verbetering kavelvormen, 
minder van/of dichterbij gelegen veldkavels en de samenvoeging van kavels. 
Het subsidieverzoek voor het Kavelruilbureau Zeeland is € 3.149.909,95. De niet-subsidiabele 
kosten  bedragen € 126.260,31 en komen voor rekening van de 
Provincie Zeeland, naast de verplichte nationaal publieke cofinanciering ad €1.511.824,82 

Project Parallelle landbouwroute Absdale - Hulst 
Ter bevordering van de verkeersveiligheid, doorstroming en de bereikbaarheid van percelen voor 
landbouwverkeer wordt de N258 (Absdaalseweg) tussen Absdale en Hulst aangepast door de 
Provincie Zeeland. Aan de noordzijde wordt een parallelle landbouwroute met grotendeels een 
vrijliggend fietspad aangelegd. Na deze aanpassingen komt een drietal aansluitingen op de 
provinciale weg N258 te vervallen evenals de veie landbouwperceelaansluitingen die nu 
aansluiting krijgen op de parallelle landbouwroute. 
Als onderdeel van het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer moet de parallell e landbouwroute aan 
bepaalde eisen voldoen. De parallelle landbouwroute moet er voorzorgen dat het 
landbouwverkeer gescheiden wordt van het vrachtverkeer en overig gemotoriseerd verkeer op de 
hoofdrijbaan en dat het landbouwverkeer afgewikkeld wordt over een weg van 5.50 meter breed. 
Daarnaast moet hot landbouwverkeer op de parallelle landbouwroute gescheiden worden van het 
fietsverkeer door middel van een vrij liggend fietspad. Op het tracé tussen Absdale en de rotonde 
bij het tuincentrum Life&Garden ontbreekt een parallelle landbouwroute aan de noordzijde van de 
Absdaalseweg. Om de veiligheid voor de agrariërs en overige weggebruikers te optimaliseren is de 
landbouwroute aan de noordzijde noodzakelijk. 
Deze maatregel moet leiden tot een vlottere doorstroming van landbouwverkeer en snellere 
bereikbaarheid van de landbouwpercelen. En daarnaast neemt de verkeersveiligheid voor het 
landbouwverkeer toe door de reductie van het aantal landbouwaansluitingen op de hoofdrijbaan. 
Het subsidieverzoek voor de parallelle landbouwroute Absdale- Huls t is € 1.394.090,80. De niet-
subsidiabele kosten bedragen € 36.401,60 en komen voor rekening van de provincie Zeeland, 
naast de verplichte nationaal publieke cofinanciering ad € 678.844,60. 
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Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RvO) 
RvO heeft de projecten beoordeeld op rechtmatigheid en daarmee op EU-conformiteit. RvO 
adviseert uw college subsidie toe te kennen middels bijgevoegde beschikkingen. 

Adviescommissie POP-3 
In afwijking van het POP-2 programma kent het POP-3 programma een zgn. Tenderprocedure. 
Europa wenst dat de beste projecten worden gehonoreerd. Met het oog hierop heeft uw college op 
14 juni 2016 de Adviescommissie POP-3 Zeeland ingesteld en het instellingsbesluit gepubliceerd 
in het Provinciaal Blad. De adviescommissie heeft tot taak gedeputeerde staten te adviseren over 
de voor POP-3-projecten aangevraagde subsidies, met name over de beoordeling en selectie van 
projecten, alsmede de ranking te bepalen. De Adviescommissie is op 6 april 2017 in vergadering 
bijeen geweest en heeft aan de hand van beoordelingsmemoranda de genoemde projecten 
beoordeeld en een ranking hiervoor opgesteld. De maximaal haalbare score was 36 punten. De 
minimale score die projecten moesten behalen was 55% van het maximaal aantal te behalen 
punten (19,8 punten). Naar het oordeel van de commissie voldoen beide projecten aan de criteria 
die in het openstellingsbesluit zijn aangegeven en komen beide projecten voor subsidiëring in 
aanmerking. De commissie heeft de projecten als volgt gerankt: 
1 Project 16314000007 "Kavelruilbureau Zeeland" met een totaal van 34 punten 
2 Project 16314000003 , Parallelle landbouwroute Absdale- Hulst met een totaal van 28 punten 
Derhalve adviseert de commissie u conform bovenstaande subsidie toe te kennen. 

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 
nvt 
bestuurlijke planning en doorlooptijd 
indien van toepassing 

consequenties besluit 

financiële consequenties 
Over de cofinanciering is bij het vaststellen van de begroting 2017 en in de voorjaarsnota 2017 
besloten. 

juridische consequenties 
opgenomen in de nota 
personele consequenties en inhuur 
Er is geen externe inhuur nodig, 

inkoop & aanbesteding 
Inkoop is niet van toepassing. 
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